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1. Introdución e obxectivos específicos da modalidade de competición 
de Instalacións eléctricas 

Introdución 

A modalidade de competición de Instalacións eléctricas está amplamente representada 
tanto na formación profesional como no sector produtivo e industrial de Galicia, polo que 
constitúe unha modalidade de suma importancia e de gran interese.  

GaliciaSkills é un excelente punto de encontro entre alumnado, profesorado e empresas 
do sector, que permite promover a excelencia, a mellora e a aplicación de novas técnicas 
nos traballos relacionados coas instalacións eléctricas, tanto polo desenvolvemento propio 
da proba como polo que implica a súa preparación e avaliación. 

Na competición avaliarase un traballo práctico relacionado co mundo das instalacións 
eléctricas de baixa tensión, centrado principalmente no deseño, na montaxe, na posta en 
marcha, nas probas e no mantemento de instalacións eléctricas en vivendas, oficinas e 
edificios comerciais e industriais, todo iso aplicando a normativa e a regulamentación 
vixente, e os protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais.  

Ás persoas competidoras, xa que logo, requiriráselles pór en práctica unha ampla gama 
de habilidades, destrezas e coñecementos relacionados co perfil profesional asociado ás 
instalacións eléctricas, para demostraren as súas competencias durante o campionato.  

Obxectivos da competición 

De forma xeral, a modalidade de Instalación eléctricas persegue os seguintes obxectivos: 

 

 Darlles valor á calidade e ao atractivo das ensinanzas de formación profesional. 

 Visualizar a competencia profesional do alumnado que cursa estas ensinanzas en 
Galicia.  

 Motivar o alumnado de formación profesional, incidindo no seu rendemento e no 
seu futuro profesional.  

 Recoñecer a profesionalidade e a dedicación do profesorado de formación 
profesional.  

 Crear un punto de encontro entre profesionais, profesorado e alumnado, 
fomentando a transferencia de coñecemento e afianzando os lazos entre a 
realidade empresarial e laboral, e a formación profesional no ámbito educativo.  

 Seleccionar o equipo galego que nos represente na Olimpíada de Formación 
Profesional SpainSkills 2019.  

Lugar e data das probas 
A competición, integrada no 5º Campionato Galego de Formación Profesional, 
celebrarase no mes de novembro no recinto Feira Internacional de Galicia Abanca, en 
Silleda. 



 

 Edificio Administrativo San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela 

  

 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 

Requisitos de participación 

 As persoas competidoras deberán ter unha idade máxima de 21 anos o 31 de 
decembro de 2018.  

 Deberán estar matriculadas no curso 2018-2019 nun dos seguintes ciclos 
formativos:  
• CB Electricidade e Electrónica.  
• CM Instalacións Eléctricas e Automáticas.  
• CS Automatización e Robótica Industrial.  
• CS Sistemas Electrotécnicos e Automatizados. 

Coñecementos necesarios para o desenvolvemento da proba 

As persoas competidoras deberán ter as habilidades prácticas e os coñecementos 
teóricos adecuados e relacionados co desenvolvemento da proba.  

Os coñecementos teóricos serán os necesarios para levar a cabo a proba práctica, tales 
como a programación de compoñentes electrónicos e electromecánicos (reloxos dixitais, 
sensores, etc.), a lectura e interpretación de planos e esquemas, manuais de instalación e 
equipamentos, e o diagnostico e a resolución de avarías. 

Xa que logo, a persoa competidora debe ser quen de demostrar a nivel práctico unha 
serie de habilidades en instalacións eléctricas, equipamentos, sistemas de cableamento e 
canalizacións. 

O/a competidor/a debe ser capaz de levar a cabo todas as inspeccións necesarias, as 
probas e a posta en marcha de todos os módulos correspondentes.  

A persoa competidora debe probar o proxecto de proba cando estea completado (logo do 
permiso do/da coordinador/a técnico/a) e presentar o resultado de medidas e probas por 
escrito, en caso necesario. 

Ademais, deberá coñecer e entender a normativa e os requisitos relativos a seguridade e 
saúde no uso da maquinaria, materias primas e espazos de traballo desta modalidade, así 
como o regulamento electrotécnico de baixa tensión e a normativa sobre riscos eléctricos 
no posto de traballo.  

Competencias requiridas 

As competencias requiridas para o desenvolvemento da proba son: 
• Instalación de medios de canalización de instalacións eléctricas (canles e 

tubos).  
• Toma de medidas, mecanizado e marcaxe de materiais e equipamentos das 

instalacións eléctricas (caixas de derivación, cadros, luminarias, etc.). 
• Dobraxe manual de tubos ríxidos de PVC. 
• Medida e implantación de instalacións. 
• Interpretación de planos, esquemas e manuais de instalacións e equipamentos. 
• Montaxe de cadros eléctricos e dos seus elementos de mando e protección 

trifásicos e monofásicos. 
• Cableamento e conexión de dispositivos de control e de forza. 
• Configuración de equipamentos de instalacións eléctricas. 
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• Instalación de equipamentos eléctricos (contactores, relés auxiliares, relés 
térmicos, telerruptores, reguladores, temporizadores, detectores, actuadores, 
etc). 

• Configuración e programación de temporizadores. 
• Diagnóstico e verificación de avarías ou disfuncións das instalacións eléctricas. 
• Reparación de problemas e avarías nas instalacións eléctricas. 
• Utilización de equipamentos de medida e verificación. 
• Seguridade e saúde: as persoas competidoras deberá coñecer e respectar as 

medidas de protección, seguridade e saúde no uso de maquinaria, materias 
primas e espazos desta proba, así como o regulamento electrotécnico de baixa 
tensión e a normativa de riscos eléctricos no posto de traballo. 
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Patrocinadores 

Schneider Electric.  

 

2. A competición: instrucións xerais para o seu desenvolvemento  

En que consiste a competición 

A competición consiste na demostración e na valoración das competencias propias desta 
especialidade a través dun traballo práctico denominado “Plan de probas”, que porá de 
manifesto a preparación das persoas competidoras para poder realizar unha instalación 
eléctrica de vivendas ou locais comerciais ou industriais, realizando os procesos de 
interpretación de planos, medicións, montaxes, cableamentos, programacións, 
verificacións e posta en marcha, cumprindo o regulamento electrotécnico de baixa 
tensión, as normativas de risco eléctrico e as de seguridade e hixiene no posto de 
traballo. 

Aspectos para ter en conta no seu desenvolvemento 

A proba constitúe unha instalación completa formada por varias fases, que se avaliarán de 
xeito independente. 

As instrucións para a competición de Instalacións eléctricas indícanse a continuación: 

- Esta é unha modalidade de competición Individual. 

- A competición realizarase durante dous días de xeito continuo, cos 
correspondentes períodos de descanso. 

- Estableceranse postos de traballo formados por cabinas compostas por tres paneis 
de distintas medidas de aglomerado laminado para cada participante. 

- A asignación dos postos de traballo realizarase por sorteo. 

- Aínda que existirá liberdade no desenvolvemento da competición, existirá unha 
secuencia temporal natural que se debe manter para realizar os traballos que 
faciliten a avaliación das fases. 

- Con suficiente antelación farase público o “Plan da proba” provisional da 
instalación. 

- Antes de iniciar a competición informaranse as persoas competidoras sobre as 
tarefas que cumpra realizar e os seus aspectos críticos, así como sobre os 
períodos definitivos de traballo. Neste acto elixiranse os membros do xurado, 
asignáranselles as tarefas e informaranse sobre os medios e os procesos de 
avaliación. 

- Ao comezo da competición establecerase un período dunha hora como mínimo, en 
que a persoa competidora e o/a titor/a se familiarizarán co posto de traballo, os 
materiais, os recursos e o “Plan da proba” definitivo, así como coa folla de 
cualificacións. O “Plan da proba” definitivo poderá modificar o provisional segundo 
as necesidades da organización en non máis dun 30 %. 
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- Os materiais para completar a proba serán os mínimos necesarios, para fomentar o 
seu uso responsable, e iguais para todas as persoas participantes, aínda que, se 
for necesario, se facilitaría máis material, na medida do posible, coa consecuente 
penalización. 

- Durante a competición, non está permitido o uso de dispositivos de comunicación 
móbiles. 

- Non se poderá sacar o “Plan de proba” nin ningunha parte del da competición, nin 
establecer comunicación directa co profesorado titor durante o período de 
competición. 

- Deberán manterse sempre as normas de seguridade na competición. 

- Os membros de xurado deberán ser os/as propios/as titores/as que se asignaron 
por sorteo, xunto con profesionais do sector ou representantes das empresas 
patrocinadoras, en caso de existir. 

- Co fin de dividir e facilitar as tarefas de avaliación e supervisión, crearanse varios 
equipos para a avaliación dos módulos e as tarefas. 

- Todos os horarios durante a competición poderán ser modificados, por motivos de 
organización. 

- Os patrocinadores que de momento colaboran son provisionais; poderase incluír 
algún máis. 

 

3. Descrición da proba 

Definición da proba 

Cada persoa competidora deberá realizar a instalación eléctrica dun local comercial e a 
posta en marcha de aparellos sensores e de control, de acordo coas especificacións 
facilitadas e utilizando de xeito seguro os recursos proporcionados pola organización e as 
ferramentas e os materiais permitidos. 

A proba consistirá nun proxecto individual, que deberá ser avaliado de xeito modular, de 
instalación no lugar de traballo dun local comercial, e estará constituída polos seguintes 
módulos: 

Módulo I: Instalación dos cadros de mando e protección 

 Fixación e mecanizado de cadros eléctricos. 

 Instalación e conexión de dispositivos de protección trifásicos e monofásicos. 

 Instalación e conexión de dispositivos de control, en caso necesario. 

 Utilización adecuada e segundo plan de traballo da cor, o tipo e o diámetro dos 
condutores. 

 Utilización adecuada das técnicas de conexión. 

Módulo II: Instalación de circuítos de iluminación, forza local e emerxencia 
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 Interpretación dos esquemas de conexión e montaxe dos dispositivos, e análise do 
seu funcionamento. 

 Fixación e mecanizado de elementos de distribución (canles, tubos e caixas de 
derivación) e de mecanismos. 

 Instalación e conexión de dispositivos de mando e receptores. 

 Corte de canles, dobrado de tubos, apertura de buracos, etc. 

 Interpretación da documentación técnica dos dispositivos e dos elementos 
utilizados. 

 Instalación de circuítos de forza e iluminación, e o seu control mediante diferentes 
dispositivos. 

 Instalación da iluminación de emerxencia. 

Módulo III: Instalación dunha iluminación exterior automatizada 

 Interpretación dos esquemas de conexión e montaxe dos dispositivos, e análise do 
seu funcionamento. 

 Fixación e mecanizado de elementos de distribución (canles, tubos e caixas de 
derivación) e de mecanismos. 

 Instalación e conexión de circuítos de forza mediante contactores. 

 Instalación e conexión de circuítos de mando mediante detectores.  

O “Plan de probas” presentaráselles impreso ás persoas competidoras, incluíndo todas as 
especificacións que se necesiten para o seu desenvolvemento, e conterá, polo menos, os 
seguintes apartados. 

 Descrición dos módulos de que consta. 

 Planos e esquemas dos módulos de que consta. 

 Criterios de avaliación de cada módulo. 

 Sistema de cualificación. 

 Momento de avaliación dos módulos. 

 Lista de materiais. 

Criterios de avaliación da proba 

Os criterios de avaliación na modalidade de competición de Instalacións eléctricas” están 
divididos en bloques, comúns e transversais a diferentes módulos da proba. 

Para asegurar a transparencia entregaráselle a cada concursante a mesma folla de 
avaliación usada polos membros do xurado ao comezo da proba. 

Cando o/a participante acabe a instalación, tomaráselle tempo e procederase, xunto con 
dous membros do xurado (como mínimo), á conexión e posta en marcha. 
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Non se realizará proba de funcionamento se existe un cable de alimentación conectado 
polo participante, sen permiso dos membros do xurado. 

A forma de puntuar realizarase por bloques e establécense os seguintes criterios para 
cada bloque: 

Bloque A: Medidas, nivelación e achumbamento 

Comprobación das cotas dos compoñentes eléctricos e das canalizacións segundo plano, 
tendo en conta as marxes de tolerancia admisibles. 

As tolerancias para os criterios de medida estas: 

 ± 2 mm para calquera medida entre 0 e 500 mm. 

 ± 3 mm para calquera medida de máis de 500 mm. 

 A tolerancia aceptable para os criterios de verticalidade e nivel consiste en que a 
burbulla estea entre as marcas do medidor de nivel de burbulla do tamaño 
adecuado. 

Bloque B: Instalación de equipamentos e canalizacións 

 Localización de todos os equipamentos dos taboleiros. 

 Fixación dos equipamentos de xeito seguro. 

 Nas canalizacións mediante canles valorarase a separación entre as xuntas, a súa 
solidez, a limpeza do corte e o mecanizado das unións. 

 Para os Tubos de PVC teranse en conta os raios de curvatura (non inferiores a seis 
veces o diámetro externo do condutor, que sexan uniformes e sen pregamentos), e 
que as grampas estean uniformemente espazadas e cumpran as distancias 
máximas. Danse por boas as distancias de 25 cm entre gramas e de 5 cm doutros 
elementos da instalación. 

 Instalación correcta dos elementos de unión entre tubos e canles. 

Bloque C: Cableamento e conexión 

 Uso correcto das seccións e os códigos de cores, segundo o regulamento 
electrotécnico de baixa tensión e a descrición técnica da proba. 

 Orde e limpeza de cadros, caixas e canles. Comprobación da estética do 
cableamento e das rutas de cables. 

 Comprobación de que os condutores estean conectados de xeito seguro e sen 
amosaren cobre espido. 

 Todos os cables dos cadros con punteiras adecuadas. 

Bloque D: Proceso de posta en marcha 

 Todas as envolventes da instalación deben estar completamente acabadas, e todos 
os equipamentos instalados, e as tapas e as caixas no seu lugar. 
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 A instalación eléctrica debe estar segura cando se solicite a posta en tensión, con 
todos os condutores conectados. 

 Mantemento dunha práctica segura ao verificar o funcionamento dos circuítos. 

 Verificación do funcionamento da proba de maneira segura. 

 Ausencia de curtocircuítos e derivacións a terra. 

 Continuidade no condutor de protección de todos os dispositivos que o necesiten. 

Bloque E: Funcionamento 

A verificación do funcionamento e a súa cualificación faranse para cada unha das partes 
da proba de forma independente. 

Aínda que a comprobación do funcionamento se realizará de xeito individual, débese 
cumprir o bloque D para poder realizar a verificación e a posta en tensión da proba. 

En caso de fallo e se se finaliza a proba con antelación ao período máximo, terase outra 
oportunidade para atopar e corrixir o devandito fallo, coa condición de que non se exceda 
o período máximo da proba. Neste caso, a cualificación do apartado ou dos apartados co 
fallo reducirase á metade, no caso de que se corrixa. 

Bloque F: Seguridade (eléctrica e persoal) 

Este bloque avaliarase en cada sesión de traballo e estará asociado a cumprir as medidas 
de protección e a manter a orde no lugar de traballo. 

As medidas básicas de protección son as seguintes: 

 Cortes, trades e manipulación de canalizacións, caixas e cadros: utilizar luvas, 
lentes e protección auditiva. 

 Cableamento: luvas e protección auditiva. 

 Medicións de posta en servizo: luvas. 

 En toda a competición: pantalón longo de traballo, camisa ou polo de traballo e 
botas de seguridade. 

 Uso adecuado da ferramenta eléctrica e manuais. 

Esquema de cualificación 

A distribución da cualificación dos criterios de avaliación realizouse tendo en conta a 
dificultade técnica e as habilidades necesarias para a completar. O total da puntuación 
será de 100 puntos. 

 

Bloque Descrición Valor 

A Medidas, nivelación e achumbamento  15 
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B Instalación de equipamentos e canalizacións  15 

C Cadros, circuítos, cableamento e terminacións  20 

D Proceso de posta en marcha  10 

E Funcionamento  30 

F Seguridade (eléctrica e persoal)  10 

 

Para a cualificación facilitaranse as follas de cualificación, onde estarán todos os puntos 
que cumprirá ter en conta, xunto cos criterios para cada punto. 

Existirán dous tipos de cualificacións para cada subapartado: un que se establece entre 
“si” e “non”, e outro que se valora de 0 a 3. 

Tanto unha cualificación como a outra deberán ser consensuadas polos membros do 
xurado que avalíen este módulo, ou farase unha media. 

Algunhas cualificacións, por exemplo a claridade e a orde do cadro eléctrico, só se 
avaliarán se posúen todos os elementos e estes están conectados. 

Para outras medidas, por exemplo de distancia, nivelación, conexión, etc., 
seleccionaranse algúns dispositivos ao chou comúns a todas as persoas participantes, e 
sobre estes elementos realizarase a verificación. 

Requisitos de saúde e seguridade 

Neste apartado terase sempre en conta o descrito no documento das normas da 
competición. Cada participante deberá traballar co máximo de seguridade, aplicando as 
medidas de seguridade nas instalacións eléctricas e ferramentas, e empregando os EPI 
correspondentes especificados no seguinte apartado. 

Como normas xerais de seguridade cumprirá ter en conta: 

 Baixo ningún concepto se realizarán traballos en tensión. 

 As probas en tensión realizaranse baixo a supervisión de membros do xurado e 
logo dunha verificación visual de que a instalación estea finalizada, todas as tapas 
e as caixas tapadas e todos os cables conectados, ademais de verificar que non 
exista continuidade entre fase-neutro, fase-terra e neutro-terra. 

 Administración da zona de competición: as persoas competidoras deberán manter 
a súa zona de traballo libre de obstáculos e o chan da súa zona despexado de 
materiais, equipamentos e elemento susceptibles de provocar tropezos, esvaróns 
ou caídas. 

 Se a persoa competidora incumpre as indicacións ou as instrucións de seguridade 
poderá incorrer en perda de puntos por seguridade. Varias prácticas non seguras 
que se dean de forma continuada poderán ter como resultado a separación 
temporal ou permanente do campionato. 
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 Protección contra incendios: cumprirá ter moito coidado cando se utilicen 
ferramentas que poidan producir faíscas e quecemento de materiais que poidan ser 
inflamables, pondo especial atención ás sinalizacións e á localización do 
equipamento contra incendios. 

 Primeiros auxilios: a zona de competición disporá dunha caixa de primeiros auxilios 
de doado acceso, e verificarase diariamente que dispoña do necesario. 

 Hixiene ao finalizar a xornada de competición: cada participación deixará limpa a 
súa zona de traballo. 

 Seguridade de maquinaria: todas as máquinas deben cumprir as normas CE e de 
control de seguridade eléctrica. 

Equipamentos de protección persoal 

Os equipamentos de protección individual que cumprirá usar durante a competición son 
os seguintes: 

 Para cortes, trades e manipulación de canalizacións, caixas e cadros:  luvas, lentes 
e protección auditiva. 

 Para cableamentos: luvas e protección auditiva. 

 Para medicións de posta en servizo: luvas. 

 En toda a competición: pantalón longo de traballo, camisa ou polo de traballo e 
botas de seguridade. 

4. Materiais e ferramentas que deben achegar as persoas participantes 

As persoas participantes poderán levar consigo os materiais e as ferramentas que se 
indican: 

 Xogo de desaparafusadores. 

 Xogo de alicates. 

 Xogo de ferramentas de corte (tesoiras, coitelo de electricista, arco de serra, etc.). 

 Nivel de burbulla. 

 Flexómetro. 

 Resorte para dobrado de tubos de PVC de 20 mm. 

 Pistola de aire quente (decapador). 

 Guía pasacables. 

 Equipamento de mecanizado (martelo, escuadro, limas, etc.). 

 Desaparafusadores de batería. 

 Trade portátil (230 V) cun xogo de brocas de aceiro e madeira. 

 Xogo de amorodos de diferentes diámetros. 

 Cortadora en bispel. 



 

 Edificio Administrativo San Caetano, s/n 
15781 Santiago de Compostela 

  

 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 

 Tenaces de terminais de puntas. 

 Escaleira de tres ou catro chanzos. 

 Polímetro dixital. 

 Prolongador enrolable. 

Os materiais e ferramentas que achegue cada participante serán revisados durante a 
competición. 

No caso de que unha persoa competidora non dispoña dalgúns dos elementos 
enumerados anteriormente, deberá informar o/a coordinador/a técnico/a da modalidade, 
no prazo que se acorde. En ningún caso se interromperá a competición nin se recuperará 
o posible tempo perdido. 

Non se admiten serras eléctricas circulares nin ferramentas que incorporen un láser. Non 
se permiten padróns de corte (fabricados manualmente) que non sexan os estritamente 
comerciais. 

5. Xurado 

Será o responsable da avaliación das persoas participantes e a súa decisión será 
inapelable. Estará constituído por Rosa Martín Bejarano, experta da modalidade de 
competición de Instalacións eléctricas, que será o presidenta do xurado, así como o 
profesorado da especialidade e representantes das empresas patrocinadoras, de ser o 
caso.  
Se algún membro do xurado é profesor ou profesora no centro onde curse os seus 
estudos algunha persoa participante, absterase de avaliala nos subcriterios subxectivos. 
 

6. Premios 

 A persoa competidora con maior puntuación obterá a medalla de ouro na modalidade 
de competición Instalacións eléctricas e representará a Comunidade Autónoma de 
Galicia na Olimpíada SpainSkills 2019. 

 Quen obteña a seguinte mellor puntuación obterá a medalla de prata nesa 
especialidade e será suplente para representar a Galicia na Olimpíada SpainSkills 
2019. 

 Os premios faranse públicos nun acto conxunto de entrega de premios e diplomas. 

 Se o considera oportuno o xurado, algún premio pode quedar deserto. 

 Todas as persoas competidoras recibirán un diploma que certifique a súa 
participación en GaliciaSkills 2018.  

 

 


